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Geachte heer Voorbij,  
 
Op 28 augustus 2014 ontvingen wij van u de gewijzigde begroting 2014, de 
ontwerpbegroting 2015 en de notitie scenariokeuze detacheringsopgave BaanStede.  
U stelt de raad op grond van artikel 40, lid 3 van de Gemeenschappelijk Regeling 
Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland in de gelegenheid om zijn zienswijze 
kenbaar te maken.  
Deze onderwerpen zijn behandeld in de raadsvergadering van 21 oktober 2014 en geven 
de raad aanleiding om zienswijzen in te dienen.  
Op 1 oktober 2014 en binnen de termijn van 6 weken is het concept van deze zienswijzen 
reeds proforma bij u ingediend onder voorbehoud van de daadwerkelijke vaststelling 
hiervan door ons. Hieronder leest u de zienswijzen van de raad.  
 
Gewijzigde begroting 2014  

Hoewel wij ons realiseren dat de transitie uitermate complex is betreuren wij toch in hoge 
mate de vertraging in dit transitieproces en het daarmee samenhangende toegenomen 
exploitatietekort van BaanStede. Wij beseffen ons echter ook dat de oorzaak gelegen is 
in het faillissement van de beoogde externe detacheringorganisatie (Agens). De transitie 
van BaanStede is (mede) ingestoken vanuit de financiële gedachte dat op termijn een 
verlaging van het exploitatietekort gerealiseerd wordt. Helaas hebben wij hiervan als 
gemeente tot op heden nog geen resultaat gezien. U heeft de voorliggend gewijzigde 
begroting 2014 geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken.  
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Begroting 2015  

De scenariokeuze detacheringopgave is in afwachting van besluitvorming door het 
Algemeen Bestuur over de scenario’s niet in de voorliggende ontwerpbegroting 2015 
verwerkt. Wij beschouwen deze begroting dan ook als een formaliteit en nemen kennis 
van de inhoud. Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een gewijzigde begroting 2015 
waarin de consequenties van de scenariokeuze detachering financieel en sociaal zijn 
verwerkt. 
 
Meerjarenraming 2016-2018  

In de meerjarenraming 2016 – 2018 ontstaat een behoorlijke verslechtering van het 
exploitatieresultaat. Structureel loopt dit nu op naar 3,6 miljoen, terwijl de transitie dient te 
resulteren in een afname van de gemeentelijke bijdragen aan de exploitatiebegroting van 
BaanStede. Om deze reden is de meerjarenraming voor kennisgeving aangenomen en 
vragen wij de directeur van BaanStede te komen met aanvullende voorstellen tot 
verbetering van de exploitatie vanaf 2016, waarbij de financiële taakstelling zo dicht 
mogelijk ligt bij de oorspronkelijke raming, maar in ieder geval fors minder dan de huidige 
3,6 miljoen.  

Voorts maken wij ons zorgen over de financiële situatie bij BaanStede. Burgemeester en 
wethouders van Beemster zoeken naar versteviging van de mogelijkheden van 
BaanStede om dit in goede banen te leiden. Ook wij roepen op om de krachten te 
bundelen bij de uitvoering van de herstructurering.  
 
Meer inzicht in de begroting.  

Wij vinden de begroting en verantwoording niet altijd even inzichtelijk. Zo kan uit de 
begroting van BaanStede niet worden opgemaakt wat de kosten en opbrengsten zijn per 
product. Niet alle kosten en opbrengsten (overhead, lonen SW, subsidie SW) worden aan 
de producten toegerekend. De gevolgen van beleidswijzigingen kunnen niet vertaald 
worden in de begroting. Hierdoor is het naar onze mening niet goed inzichtelijk te maken 
welke financiële gevolgen de transitie voor BaanStede heeft. Wij vragen de directeur van 
BaanStede te komen tot een meerjarige productenbegroting bij de volgende begroting 
2016. Op deze wijze ontstaat een werkelijk inzicht in de realisatie. Het opstellen van een 
meerjarenraming in een proces van transitie vraagt specifieke kennis. Wij verzoeken u 
dan ook externe partijen (bijvoorbeeld gemeenten) te consulteren bij het opstellen van 
deze meerjarenraming.  
 
Scenariokeuze detacheringopgave  

Wij onderschrijven de geschetste voorkeursrichting (detachering door gemeenten) van 
het Algemeen Bestuur van BaanStede.  

De gemeente Beemster hecht veel waarde aan een passende werkplek en goede 
begeleiding van de SW-medewerkers.  
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Wij zijn voor een intensieve samenwerking tussen de gemeenten, BaanStede en het 
UWV om gezamenlijk vorm te geven aan één uniform werkproces voor alle doelgroepen 
van de participatiewet. Wij stemmen dan ook in met het voorgestelde scenario (3) en 
tijdelijk de uitvoering te beleggen bij BaanStede.  
 
Tot slot wij blijven graag betrokken bij de verdere uitwerking van het scenario in een plan 
van aanpak. Wij gaan er dan ook vanuit dat u ons regelmatig informeert over de stand 
van zaken met betrekking tot de transitie. 
 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beemster. 

 
 

 
 
 

H.N.G. Brinkman  
burgemeester  

E. Kroese-Vrolijks 
secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


